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Седмицата  на терапията на д-р Бах 

24 – 30 септември 2014 
 
Вече 12 години училище „Едикта” е иницианор на интересни, приятни и полезни 

инициативи, свързани с този лечебен метод. Нашите курсисти получават знание, 

мъдрост и възможност да помогат на себе си, своите близки и/или пациентите  

ТАЗИ година Ви каним на  

 

Разходка в парк „Врана” и курс 
o 27 септември 2014 – 9:45 ч.  

 

ЗА ВСИЧКИ БИВШИ, НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ 

ПРИЯТЕЛИ НА БАХОВАТА ТЕРАПИЯ  по 

Баховски оцветявана от д-р Тодор 

Господинов беседа  с  екскурзовод  и  

среща с растенията в тяхната 

естествена среда  

 

 

o 27 - 28 септември  

„Въведение в терапията на д-р Бах” с д-р Господинов 
в  офиса на ЦЗО Едикта от 14.30 часа. ПРОГРАМА: 

o История на есенциите на д-р Бах.  

o Как действат есенциите? Прилики и разлики с 

хомеопатичното лечение. Връзки с други 

терапии. Някои случаи от практиката. 

Възможности на терапията.  

o Излекувай себе си с цветните есенции. 

Практически указания за избор на правилната 

есенция. Основни начини за приемане на 

есенциите. Дозировка. Общи принципи на 

комбиниране на есенциите. 

http://www.edicta-bg.com/


o Есенциите на д-р Бах в ежедневието, профилактични аспекти. 

o Седемте групи: начално представяне на всяка есенция и отношенията й с 

останалите лекове от системата – ключови думи, сравнения и 

съпоставяне.  

За участниците в курса посещението в парк-музей „Врана” е 

БЕЗПЛАТНО! 
 
Очакваме Вашите идеи за други инициативи за Седмицата на Терапията на д-р Бах! 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Разходката  
Ще почетем паметта на д-р Бах и ще видим част от растенията, които  са го  

вдъхновили със своите лечебни сили. Екскурзоводи от Лесотехническия 

университет ще допълнят тази разходка с  интересни факти  за растенията и 

историята на парка.  

Защо „Врана”? 

Впечатляващо е голямото разнообразие от 821 дървесни, храстови и тревисти 

вида от 118 семейства и 435 рода на територия по-малка от 100 ха. Паркът 

„Врана“ е създаден под влиянието на европейските пейзажни паркове. В 

продължение на повече от 40 години създателите на парка успяват да изградят 

един великолепен парков ансамбъл. За целта като „строителен 

материал“ използват декоративната растителност. 
 

МЯСТО НА СРЕЩИТЕ и цени  

Парк-музей „Врана” – Входът от страната на спирката на автобус 505 и от 

страната на паркинга. 

Час: 9:45 ч. 

Цена на посещението: 15 лв. (включва посещението в парк-музей „Врана” с 

екскурзовод, лекция на д-р Тодор Господинов и някои сладки изненади за 

подкрепа по време на разходката). 
 

Цена за курса „Въведение в терапията на д-р Бах”: 
При предварително записване до 23.09.2014   150 лева 

При записване от 24.09.2014 – 27.09.2014    200 лева 
 

Важно! 

Обуйте удобни обувки, носете си шапка и дъждобран (в зависимост от 

времето:) 

Ако ще идвате с автобус 505 – автобусът тръгва в 9:10 от Орлов мост, 

спирка при езерото „Ариана”, следващите спирки по маршрута са: „хотел 

„Плиска”, „УМБАЛ „Св. Анна”, „Метростанция „Цариградско шосе” и сп. 

„Парк-музей „Врана” 

ОЧАКВАТ ВИ „Едикта”, д-р Тодор Господинов И НЯКОЙ СЛАДКИ ИЗНЕНАДИ  


